
 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

  Απόφαση 1/08.01.2021 
        Της 129ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 
                  του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στις 08-01-2021 

 

Την 8η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων 

«Κωνσταντίνος Α. Δημόπουλος», στο κτίριο της Πρυτανείας, στην Τρίπολη, έλαβε χώρα η 129η Συνεδρίαση 

της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 

226/05.01.2021 Πρόσκλησης της Προέδρου, Καθηγήτριας κ. Σοφίας Ζυγά. 

Παρόντες:  

1. Ζυγά Σοφία, Καθηγήτρια, Αντιπρύτανης, ως Πρόεδρος. 

2. Σκιαδόπουλος Σπυρίδων, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

3. Τσακίρη Δέσποινα, Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

4. Χουλιάρας Αστέριος, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών 

Σχέσεων, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

5. Σπυροπούλου Αγγελική, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Θεατρικών 

Σπουδών, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

6. Αλεξόπουλος Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Οργάνωσης και 

Διαχείρισης Αθλητισμού, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

7. Ρόχας - Χιλ Ανδρέα Παόλα, Επίκουρη Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Νοσηλευτικής,  

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

8. Παπαδοπούλου Χρυσάνθη, Επίκουρη Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Ιστορίας, 

Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

9. Καπετανάκη Σοφία, Επίκουρη Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Φιλολογίας, τακτικό μέλος 

(μέσω τηλεδιάσκεψης). 

10. Γιακουμάτος Στέφανος, Καθηγητής, εκπρόσωπος του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, 

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

11. Σελίμης Ευστάθιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Λογοθεραπείας, τακτικό 

μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης) 

12. Μαρινάκης Ευάγγελος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, 

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

13. Σπηλιόπουλος Ιωακείμ, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Επιστήμης και 

Τεχνολογίας Τροφίμων, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

14. Λιαπέρδος Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων, 

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΑΦΜ: 999739279, Δ.Ο.Υ. Τρίπολης  

Έδρα: Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, Τρίπολη, Τ.Κ. 22131 

Τηλέφωνο: 2710 372130, Φαξ: 2710 372123  
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15. Σκούρας Ευγένιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, 

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

16. Συρμακέσης Σπυρίδων, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 

Μηχανικών Υπολογιστών, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

17. Μπιτσάνη Ευγενία, Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και 

Οργανισμών, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

18. Δημόπουλος Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Γεωπονίας, τακτικό 

μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

19. Πανουτσόπουλος Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Επιστήμης 

Διατροφής και Διαιτολογίας, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

20. Κοτζαμάνη Μαρίνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Παραστατικών και 

Ψηφιακών Τεχνών, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

 

Απόντες:  

1. Θωμάκος Δημήτριος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Οικονομικών 

Επιστημών, τακτικό μέλος. 

2. Πετρόπουλος Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής, τέως Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και 

Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου, τακτικό μέλος, χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

3. Βώρος Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής, ως μέλος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του 

Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

4. Λιαργκόβας Παναγιώτης, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και 

Τεχνολογίας, τακτικό μέλος. 

5. Τσιρώνη Μαρία, Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, τακτικό μέλος. 

 

Στη Συνεδρίαση ήταν συνδεδεμένος, μέσω τηλεδιάσκεψης, χωρίς δικαίωμα ψήφου, το αναπληρωματικό 

μέλος κ. Πουλόπουλος Βασίλειος, Επίκουρος Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Ψηφιακών 

Συστημάτων. 

 

Τα Πρακτικά τήρησε η Αναπληρώτρια Γραμματέας της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης κ. Ιωάννα 

Δελτούζου. 

 
Αφού διαπιστώθηκε η κατά το νόμο απαρτία, άρχισε η Συνεδρίαση περί ώρα 09:35 π.μ. 

Συζητήθηκαν τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και αποφασίστηκαν ως εξής:  

Α. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

 

Β. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

 

Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Θέμα 1: Έγκριση Πρακτικών Αξιολόγησης στο πλαίσιο της υπ΄ αριθμ. 20005/11.12.2020 Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη οκτώ (8) συνεργατών με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού 

Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) πλήρους απασχόλησης, στo πλαίσιo του έργου με τίτλο «Υπηρεσίες 

Υποστήριξης ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» (Κ.Α. 80550). (Εισηγήτρια: Καθηγήτρια Σοφία 

Ζυγά) 
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H Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, Καθηγήτρια κ. Σοφία Ζυγά, ενημερώνει τα παρόντα 

μέλη για τα Πρακτικά Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. 20005/11.12.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη οκτώ (8) συνεργατών με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 

Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) πλήρους απασχόλησης, στo πλαίσιo του έργου με τίτλο «Υπηρεσίες Υποστήριξης 

ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» (Κ.Α. 80550). 

 

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης λαμβάνει γνώση και αποφασίζει ομόφωνα: 

α) την έγκριση των υπ’ αριθμ. 18/04.01.2021 (ΘΕΣΕΙΣ Α1, Α2), 19/04.01.2021 (ΘΕΣΕΙΣ Β1, Β2, Β3), 

20/04.01.2021 (ΘΕΣΗ Γ) και 21/04.01.2021 (ΘΕΣΗ Δ) Πρακτικών Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. 

20005/11.12.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη οκτώ (8) συνεργατών με 

σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) πλήρους απασχόλησης, στo πλαίσιo του 

έργου με τίτλο «Υπηρεσίες Υποστήριξης ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» (Κ.Α. 80550), όπως 

παρουσιάζονται στο Παράρτημα της παρούσας Απόφασης της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος και 

β) την έγκριση σύναψης συμβάσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) πλήρους 

απασχόλησης, στο πλαίσιο του έργου «Υπηρεσίες Υποστήριξης ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» 

(Κ.Α. 80550), με τους κάτωθι: 

1. ΘΕΣΕΙΣ Α1, Α2: Τρία (3) άτομα για τη στελέχωση του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών της ΜΟΔΥ 

του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.  

 ΘΕΣΗ Α.1 στην πόλη της Τρίπολης, ανατίθεται υποψήφιο με αριθμ. πρωτ. αίτησης 

20749/23.12.2020, με αντικείμενο: «Λογιστική διαχείριση, έλεγχος και εκκαθάριση των 

δαπανών των έργων». Σύμφωνα με την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του 

Ν.4354/2015 (176/Α΄), ο εν λόγω επιτυχόντας εντάσσεται στο Μισθολογικό Κλιμάκιο 1. Ως 

αποδοχές για την υπό του μισθωτού παρεχόμενη εργασία του συμφωνείται και καθορίζεται 

το ποσό των 1.092,00 € μικτά μηνιαίως (πλέον εργοδοτικών εισφορών) επί του οποίου θα 

γίνονται οι υπό του Νόμου προβλεπόμενες κρατήσεις.  

 ΘΕΣΕΙΣ Α2 ανατίθενται στους υποψήφιους:  

α) με αριθμ. πρωτ. αίτησης 20975/28.12.2020 στην πόλη της Τρίπολης με αντικείμενο: 

«Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων, Προϋπολογισμού και Απολογισμού του φορέα και 

Φορολογική διαχείριση». Σύμφωνα με την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του 

Ν.4354/2015 (176/Α΄), ο εν λόγω επιτυχόντας εντάσσεται στο Μισθολογικό Κλιμάκιο 1. Ως 

αποδοχές για την υπό του μισθωτού παρεχόμενη εργασία του συμφωνείται και καθορίζεται 

το ποσό των 1.092,00 € μικτά μηνιαίως (πλέον εργοδοτικών εισφορών) επί του οποίου θα 

γίνονται οι υπό του Νόμου προβλεπόμενες κρατήσεις.  

β) με αριθμ. πρωτ. αίτησης 21051/29.12.2020 στην πόλη της Καλαμάτας, με αντικείμενο: 

«Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων, Προϋπολογισμού και Απολογισμού του φορέα και 

Φορολογική διαχείριση». Σύμφωνα με την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του 

Ν.4354/2015 (176/Α΄), ο εν λόγω επιτυχόντας εντάσσεται στο Μισθολογικό Κλιμάκιο 1. Ως 

αποδοχές για την υπό του μισθωτού παρεχόμενη εργασία του συμφωνείται και καθορίζεται 

το ποσό των 1.092,00 € μικτά μηνιαίως (πλέον εργοδοτικών εισφορών) επί του οποίου θα 

γίνονται οι υπό του Νόμου προβλεπόμενες κρατήσεις. 

2. ΘΕΣΕΙΣ Β1, Β2, Β3: Τρία (3) άτομα στην πόλη της Τρίπολης για τη στελέχωση του Τμήματος 

Προγραμματισμού, Διαχείρισης Έργων και Ανάπτυξης της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου. 

 ΘΕΣΗ Β.1 ανατίθεται υποψήφιο με αριθμ. πρωτ. αίτησης 20753/23.12.2020, με αντικείμενο 

τη Διαχείριση Εθνικών Έργων. Σύμφωνα με την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ 
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του Ν.4354/2015 (176/Α΄), ο εν λόγω επιτυχόντας εντάσσεται στο Μισθολογικό Κλιμάκιο 1. 

Ως αποδοχές για την υπό του μισθωτού παρεχόμενη εργασία του συμφωνείται και 

καθορίζεται το ποσό των 1.092,00 € μικτά μηνιαίως (πλέον εργοδοτικών εισφορών) επί του 

οποίου θα γίνονται οι υπό του Νόμου προβλεπόμενες κρατήσεις. 

 ΘΕΣΗ Β.2 ανατίθεται υποψήφιο με αριθμ. πρωτ. αίτησης 20924/28.12.2020, με αντικείμενο 

τη Διαχείριση Ευρωπαϊκών Έργων. Σύμφωνα με την εφαρμογή των διατάξεων του 

Κεφαλαίου Β΄ του Ν.4354/2015 (176/Α΄), ο εν λόγω επιτυχόντας εντάσσεται στο 

Μισθολογικό Κλιμάκιο 1. Ως αποδοχές για την υπό του μισθωτού παρεχόμενη εργασία του 

συμφωνείται και καθορίζεται το ποσό των 1.092,00 € μικτά μηνιαίως (πλέον εργοδοτικών 

εισφορών) επί του οποίου θα γίνονται οι υπό του Νόμου προβλεπόμενες κρατήσεις. 

 ΘΕΣΗ Β.3 ανατίθεται υποψήφιο με αριθμ. πρωτ. αίτησης 20878/28.12.2020, με αντικείμενο 

τη Διαχείριση Ιδιωτικών Έργων, Π.Μ.Σ., Συνεδρίων. Σύμφωνα με την εφαρμογή των 

διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του Ν.4354/2015 (176/Α΄), ο εν λόγω επιτυχόντας εντάσσεται 

στο Μισθολογικό Κλιμάκιο 1. Ως αποδοχές για την υπό του μισθωτού παρεχόμενη εργασία 

του συμφωνείται και καθορίζεται το ποσό των 1.092,00 € μικτά μηνιαίως (πλέον 

εργοδοτικών εισφορών) επί του οποίου θα γίνονται οι υπό του Νόμου προβλεπόμενες 

κρατήσεις. 

3. ΘΕΣΗ Γ: Ένα (1) άτομο στην πόλη της Τρίπολης για τη στελέχωση του Τμήματος Διοικητικών 

Υποθέσεων της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.  

 Ανατίθεται υποψήφιο με αριθμ. πρωτ. αίτησης 20914/28.12.2020, με αντικείμενο τη 

Γραμματειακή Υποστήριξη της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Σύμφωνα με την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου 

Β΄ του Ν.4354/2015 (176/Α΄), ο εν λόγω επιτυχόντας εντάσσεται στο Μισθολογικό Κλιμάκιο 

1. Ως αποδοχές για την υπό του μισθωτού παρεχόμενη εργασία του συμφωνείται και 

καθορίζεται το ποσό των 1.092,00 € μικτά μηνιαίως (πλέον εργοδοτικών εισφορών) επί του 

οποίου θα γίνονται οι υπό του Νόμου προβλεπόμενες κρατήσεις. 

4. ΘΕΣΗ Δ: Ένα (1) άτομο στην πόλη της Τρίπολης για τη στελέχωση του Τμήματος Δικτυακών και 

Υπολογιστικών Υποδομών της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

  Ανατίθεται υποψήφιο με αριθμ. πρωτ. αίτησης 20746/23.12.2020, για τη στελέχωση του 

Γραφείου Υποστήριξης ΕΛΚΕ του Τμήματος Δικτυακών και Υπολογιστικών Υποδομών. 

Σύμφωνα με την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του Ν.4354/2015 (176/Α΄), ο 

εν λόγω επιτυχόντας εντάσσεται στο Μισθολογικό Κλιμάκιο 1. Ως αποδοχές για την υπό του 

μισθωτού παρεχόμενη εργασία του συμφωνείται και καθορίζεται το ποσό των 1.037,00 € 

μικτά μηνιαίως (πλέον εργοδοτικών εισφορών) επί του οποίου θα γίνονται οι υπό του 

Νόμου προβλεπόμενες κρατήσεις. 

Διάρκεια συμβάσεων 

Η διάρκεια των συμβάσεων ορίζονται από την υπογραφή τους και ανάρτησή τους στο πρόγραμμα Διαύγεια 

(και σε κάθε περίπτωση μετά το πέρας των ενστάσεων) και για χρονικό διάστημα εξάμηνης διάρκειας, με 

δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης εφόσον κριθεί αυτό απαραίτητο και πάντως μέχρι τη λήξη του έργου, 

με τους ίδιους πάντα όρους, μετά από αίτημα του Επιστημονικά Υπευθύνου και Απόφαση της Επιτροπής 

Ερευνών και Διαχείρισης. Αποκλείεται σε κάθε περίπτωση η αναγνώριση των συμβάσεων ως συμβάσεις 

αορίστου χρόνου. 

Αμοιβή 
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Η αμοιβή για τις συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου καθορίζονται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ του ν.4354/2015 (176 Α) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του 

Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών 

Προσώπων Δημοσίου (ΝΠΔΔ) και Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) καθώς και των ΔΕΚΟ του κεφ. Α’ του 

ν.3429/2005 (Α 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις» και τις οδηγίες με αρ. πρωτ. 2/31029/ΔΕΠ/6/5/2016 

(ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους» και τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. 

 

Σημειώνεται ότι από την ψηφοφορία εξαιρέθηκε η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, 

Καθηγήτρια κ. Σοφία Ζυγά, καθώς συμμετείχε ως μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης της ανωτέρω 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

 

Οι ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων γίνονται δεκτές, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση: elke@uop.gr (με αποδεικτικό παράδοσης) ή με απευθείας κατάθεση στο πρωτόκολλο της 

Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Τρίπολη, από τις 9:00 έως τις 14:00 (Ακαδημαϊκού Γ. Κ. Βλάχου, 

Δεύτερο Κτίριο ΟΑΕΔ, 22 131 Τρίπολη), εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημέρας 

ανάρτησης της παρούσας απόφασης στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ. 

 

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης εξουσιοδοτεί τη Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης  

(ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

              Τρίπολη, 8 Ιανουαρίου 2021 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

 

 

Καθηγήτρια Σοφία Ζυγά 

Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ Α1-Α2 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠ΄ 

ΑΡΙΘΜ. 20005/11.12.2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο της υπ΄ αριθμ. 20005/11.12.2020 Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 

1. Σοφία Ζυγά, Καθηγήτρια (ως Πρόεδρος) 

2. Ανδρέα Παόλα Ρόχας Χιλ, Επίκουρη (Μον.) Καθηγήτρια (ως Γραμματέας) 

3. Μαρίνα Παπαδέλλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (ως μέλος) 

 

τα οποία ορίσθηκαν σύμφωνα με την Απόφαση 1/8.12.2020 της 126ης Συνεδρίασης της Επιτροπής 

Ερευνών και Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, διενήργησαν αξιολόγηση των 

προτάσεων και των δικαιολογητικών της ανωτέρω Πρόσκλησης που υπεβλήθησαν μέχρι και τις 

28/12/2020, με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς ή απευθείας κατάθεση  σε κλειστό φάκελο, στο 

πρωτόκολλο της Μονάδας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού 

Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Τρίπολη, στο πλαίσιο 

του έργου με τίτλο: «Υπηρεσίες Υποστήριξης ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ  Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» με 

κωδικό αριθμό Κ.Α. 80550, για την επιλογή και συνεργασία ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, με σκοπό την υποστήριξη της λειτουργίας του 

ανωτέρω έργου, για χρονικό διάστημα εξάμηνης διάρκειας, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης 

εφόσον κριθεί αυτό απαραίτητο και πάντως μέχρι τη λήξη του έργου. Το παρόν πρακτικό αφορά στις 

θέσεις  Α1-Α2  για τη στελέχωση του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών με τρία (3) άτομα. 
 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και ανάρτησή της στο πρόγραμμα Διαύγεια και για 

χρονικό διάστημα εξάμηνης διάρκειας, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης εφόσον κριθεί αυτό 

απαραίτητο και πάντως μέχρι τη λήξη του έργου, με τους ίδιους πάντα όρους, μετά από αίτημα του 

Επιστημονικά Υπευθύνου και Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης. Αποκλείεται σε κάθε 

περίπτωση η αναγνώριση της σύμβασης ως σύμβαση αορίστου χρόνου. 

 

Η αμοιβή για τη σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου καθορίζεται σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ του ν.4354/2015 (176 Α) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων 

του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των 

Νομικών Προσώπων Δημοσίου (ΝΠΔΔ) και Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) καθώς και των ΔΕΚΟ του 

κεφ. Α’ του ν.3429/2005 (Α 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις» και τις οδηγίες με αρ. πρωτ. 

2/31029/ΔΕΠ/6/5/2016 (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους» και τις 

ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. 

Αναλυτικά: 

Α.1 Ένα (1) άτομο στην πόλη της Τρίπολης με αντικείμενο: Λογιστική διαχείριση, έλεγχος και 

εκκαθάριση των δαπανών των έργων. 
Υποβλήθηκε εμπρόθεσμα η ακόλουθη πρόταση με τον αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου: 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

Παρασκευή –Δροσερή Κανελλοπούλου 20749/23.12.2020 (απευθείας κατάθεση) 

 

Μετά από μελέτη του φακέλου της πρότασης με αριθμ. πρωτ. 20749/23.12.2020, η Τριμελής 

Επιτροπή καταλήγει στα κάτωθι βάσει των ακολούθων κριτηρίων, με τους αντίστοιχους συντελεστές 
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στάθμισης της βαρύτητας κάθε κριτηρίου (βαθμολογίας) σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

Κριτήριο επιλογής Βαρύτητα 

κριτηρίου 

Παρατηρήσεις στη βαθμολόγηση 

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα 

Κάτοχος Πτυχίου Α.Ε.Ι. στους κλάδους 

Οικονομικών ή Πολιτικών Επιστημών ή 

Δημόσιας Διοίκησης (ΔΙΚΑΤΣΑ / 

ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται) 

Απαιτούμενο 

(Ναι) 

Πτυχίο του Τμήματος Πολιτικής 

Επιστήμης και Δημόσιας 

Διοίκησης της Σχολής Νομικών, 

Οικονομικών και Πολιτικών 

Επιστημών ΕΚΠΑ με βαθμό 

πτυχίου Λίαν Καλώς 

Πιστοποιημένη επαγγελματική εμπειρία 

τουλάχιστον εννέα (9) ετών σε Α.Ε.Ι. στο 

πεδίο του σχεδιασμού, διαχείρισης, 

παρακολούθησης, υλοποίησης έργων και 

προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων ή 

χρηματοδοτούμενων από ευρωπαϊκούς, 

διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους 

Απαιτούμενο 

(Ναι) 

Διαθέτει 10,33 έτη πιστοποιημένη 

επαγγελματική εμπειρία  

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών 

συναφούς με το αντικείμενο της θέσης, της 

ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής 

(με ισοτιμία ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ όπου 

απαιτείται) 

Απαιτούμενο 

(Ναι) 

Μεταπτυχιακός Τίτλος Ειδίκευσης 

στην Οικονομική Ανάλυση (Τμήμα 

Οικονομικών Επιστημών 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου), 

τίτλος συναφής με το αντικείμενο 

της θέσης 

Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 

(αφορά στους άρρενες υποψηφίους) 

 

Απαιτούμενο 

(-) 

Δεν αξιολογείται  

Επιπρόσθετα προσόντα 

Αποδεδειγμένη γνώση Αγγλικής γλώσσας 

βάσει των κριτηρίων του ΑΣΕΠ 

10% Διαθέτει Certificate of Proficiency 

in English (University of 

Michigan) 

Αποδεδειγμένη γνώση δεύτερης ξένης  

γλώσσας βάσει των κριτηρίων του ΑΣΕΠ  

7% Διαθέτει Πολύ Καλή Γνώση 

Γαλλικής Γλώσσας  

Αποδεδειγμένη γνώση χρήσης Η/Υ (βασικά 

εργαλεία ή/και επιπλέον προγράμματα) 

10% Αποδεδειγμένη γνώσης χρήσης 

Η/Υ (ECDL Core Certificate) 

Άδεια άσκησης επαγγέλματος Λογιστή - 

Φοροτεχνικού τουλάχιστον Β΄ τάξης από 

Ο.Ε.Ε. 

15% Διαθέτει επαγγελματική ταυτότητα  

Λογιστή -Φοροτεχνικού Β΄ τάξης 

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε συμφωνία 

Τραπεζών σε Α.Ε.Ι. 

20% Διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία 

σε συμφωνία Τραπεζών σε Α.Ε.Ι. 

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε έλεγχο 

ενταλμάτων δαπανών έργων σε Α.Ε.Ι., 

ελέγχους από ελεγκτικούς φορείς σε Α.Ε.Ι. 

20% Διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία 

σε έλεγχο ενταλμάτων δαπανών 

έργων σε Α.Ε.Ι., ελέγχους από 

ελεγκτικούς φορείς σε Α.Ε.Ι. 

Συμμετοχή σε σεμινάρια συναφή με 

διαδικασίες διαχείρισης έργων, δημοσίων 

συμβάσεων προμηθειών 

10% Διαθέτει αποδεδειγμένη συμμετοχή 

σε 9 σεμινάρια συναφή με 

διαδικασίες διαχείρισης έργων, 

δημοσίων συμβάσεων προμηθειών 

 

Σύνολο 92%  
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Λαμβάνοντας υπόψη τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αριθ. πρωτ. 20005/11.12.2020), 

ως προς τα απαιτούμενα και επιπρόσθετα προσόντα, καθώς και τη βαθμολογία της πρότασης, η Τριμελής 

Επιτροπή εισηγείται ομόφωνα και χωρίς καμία επιφύλαξη, την επιλογή της πρότασης με αριθμ. πρωτ. 

20749/23.12.2020 με συνολική βαθμολογία 92% βάσει των κριτηρίων και των συντελεστών βαρύτητας της 

προαναφερόμενης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Τμήματος Οικονομικών 

Υπηρεσιών στην πόλη της Τρίπολης με αντικείμενο: Λογιστική διαχείριση, έλεγχος και εκκαθάριση των 

δαπανών των έργων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, 

στο πλαίσιο του έργου Υπηρεσίες Υποστήριξης ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ  Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» με κωδικό 

αριθμό Κ.Α. 80550. 

 

Α.2 Δύο (2) άτομα  για τη στελέχωση του  Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών (1 άτομο στην πόλη της 

Τρίπολης και 1 άτομο στην πόλη της Καλαμάτας) με αντικείμενο: Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων, 

Προϋπολογισμού και Απολογισμού του φορέα και Φορολογική διαχείριση.    

Υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα οι ακόλουθες  προτάσεις με τους αντίστοιχους αριθμούς πρωτοκόλλου: 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

Λήδα Γαλάνη 20975/28.12.2020 (απευθείας κατάθεση) 

Ανδρέας Νικ. Μέντζας  21051/29.12.2020 (με υπηρεσία ταχυμεταφορών, ημερομηνία 

αποστολής 28.12.2020) 

 

Μετά από μελέτη του φακέλου της πρότασης με αριθμ. πρωτ. 20975/28.12.2020, η Τριμελής 

Επιτροπή καταλήγει στα κάτωθι βάσει των ακολούθων κριτηρίων, με τους αντίστοιχους συντελεστές 

στάθμισης της βαρύτητας κάθε κριτηρίου (βαθμολογίας) σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

Κριτήριο επιλογής Βαρύτητα κριτηρίου Παρατηρήσεις στη 

βαθμολόγηση 

Τυπικά προσόντα  

Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ στους κλάδους Οικονομικής ή 

Λογιστικής Επιστήμης (ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ όπου 

απαιτείται) 

Απαιτούμενο 

(Ναι) 

Πτυχίο Τμήματος 

Βιομηχανικής Διοίκησης και 

Τεχνολογίας του 

Πανεπιστημίου Πειραιώς με 

βαθμό πτυχίου Καλώς 

Πιστοποιημένη  επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 

εννέα (9) ετών στο πεδίο της Λογιστικής Διαχείρισης 

και παρακολούθησης έργων και προγραμμάτων 

συγχρηματοδοτούμενων ή χρηματοδοτούμενων από 

ευρωπαϊκούς, διεθνείς ή ιδιωτικούς κοινωφελείς 

πόρους, σε ΑΕΙ. 

Απαιτούμενο 

(Ναι) 

Διαθέτει 9,536 έτη 

πιστοποιημένη 

επαγγελματική εμπειρία 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών συναφούς 

με το αντικείμενο της θέσης, της ημεδαπής ή ισότιμου 

τίτλου της αλλοδαπής (με ισοτιμία ΔΙΚΑΤΣΑ / 

ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται) 

Απαιτούμενο 

(Ναι) 

Μεταπτυχιακός Τίτλος 

Ειδίκευσης στην 

Οικονομική Ανάλυση 

(Τμήμα Οικονομικών 

Επιστημών 

Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου), τίτλος 

συναφής με το 
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αντικείμενο της θέσης 

Άδεια άσκησης επαγγέλματος Λογιστή-Φοροτεχνικού 

Α΄ τάξης από Ο.Ε.Ε. 

Απαιτούμενο 

(Ναι) 

Διαθέτει Άδεια άσκησης 

επαγγέλματος Λογιστή-

Φοροτεχνικού Α΄ τάξης από 

Ο.Ε.Ε. 

Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις Απαιτούμενο 

(-) 

Δεν αξιολογείται 

Επιπρόσθετα προσόντα  

Αποδεδειγμένη γνώση Αγγλικής γλώσσας βάσει 

των κριτηρίων του ΑΣΕΠ 

 

10% Διαθέτει  άριστη γνώση 

Αγγλικής Γλώσσας 

Certificate of Proficiency in 

English (University of 

Cambridge) 

Αποδεδειγμένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας βάσει 

των κριτηρίων του ΑΣΕΠ 

5% Διαθέτει  Άριστη γνώση 

Γαλλικής Γλώσσας  

Αποδεδειγμένη γνώση χρήσης Η/Υ (βασικά εργαλεία 

ή/και επιπλέον προγράμματα).  

10% Διαθέτει πιστοποιητικό 

γνώσης χρήσης Η/Υ από το 

Τμήμα Βιομηχανικής 

Διοίκησης και Τεχνολογίας 

του Πανεπιστημίου 

Πειραιώς 

Πιστοποιημένη επαγγελματική εμπειρία σε 

αντικείμενο φορολογικής διαχείρισης σε Α.Ε.Ι. 
 

 

30% 

 

Διαθέτει 7 έτη 

πιστοποιημένη 

επαγγελματική εμπειρία  

Πιστοποιημένη επαγγελματική εμπειρία σε 

αντικείμενο σύνταξης οικονομικών καταστάσεων 

(Ισολογισμών) και Προϋπολογισμών-Απολογισμών 

σε Α.Ε.Ι.  

 

25% 

 

Διαθέτει 7 έτη 

πιστοποιημένη 

επαγγελματική εμπειρία 

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε ελέγχους από 

ελεγκτικούς φορείς σε Α.Ε.Ι.. 

20% Διαθέτει  αποδεδειγμένη 

εμπειρία σε  ελέγχους από 

ελεγκτικούς φορείς σε 

Α.Ε.Ι.. 

Σύνολο    100%  

 

Μετά από μελέτη του φακέλου της πρότασης με αριθμ. πρωτ. 21051/29.12.2020, η Τριμελής 

Επιτροπή καταλήγει στα κάτωθι βάσει των ακολούθων κριτηρίων, με τους αντίστοιχους συντελεστές 

στάθμισης της βαρύτητας κάθε κριτηρίου (βαθμολογίας) σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

Κριτήριο επιλογής Βαρύτητα κριτηρίου Παρατηρήσεις στη 

βαθμολόγηση 

Τυπικά προσόντα  
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Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ στους κλάδους Οικονομικής ή 

Λογιστικής Επιστήμης (ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ όπου 

απαιτείται) 

Απαιτούμενο 

(Ναι) 

Πτυχίο Λογιστικής του ΤΕΙ 

Πάτρας με βαθμό Καλώς 

Πιστοποιημένη  επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 

εννέα (9) ετών στο πεδίο της Λογιστικής Διαχείρισης 

και παρακολούθησης έργων και προγραμμάτων 

συγχρηματοδοτούμενων ή χρηματοδοτούμενων από 

ευρωπαϊκούς, διεθνείς ή ιδιωτικούς κοινωφελείς 

πόρους, σε ΑΕΙ. 

Απαιτούμενο 

(Ναι) 

Διαθέτει 14,2 έτη 

πιστοποιημένη 

επαγγελματική εμπειρία 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών συναφούς 

με το αντικείμενο της θέσης, της ημεδαπής ή ισότιμου 

τίτλου της αλλοδαπής (με ισοτιμία ΔΙΚΑΤΣΑ / 

ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται) 

Απαιτούμενο 

(Ναι) 

Μεταπτυχιακός Τίτλος 

Ειδίκευσης στα 

Χρηματοοικονομικά (Τμήμα 

Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής,  ΤΕΙ 

Πελοποννήσου), τίτλος 

συναφής με το αντικείμενο 

της θέσης. 

Άδεια άσκησης επαγγέλματος Λογιστή-Φοροτεχνικού 

Α΄ τάξης από Ο.Ε.Ε. 

Απαιτούμενο 

(Ναι) 

Διαθέτει Άδεια άσκησης 

επαγγέλματος Λογιστή-

Φοροτεχνικού Α΄ τάξης από 

Ο.Ε.Ε. 

Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις Απαιτούμενο 

(Ναι) 

Εκπληρωμένες από 

12/01/1993-12/08/1994 

Επιπρόσθετα προσόντα  

Αποδεδειγμένη γνώση Αγγλικής γλώσσας βάσει 

των κριτηρίων του ΑΣΕΠ 

 

0% Δεν διαθέτει αποδεδειγμένη 

γνώση Αγγλικής γλώσσας 

Αποδεδειγμένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας βάσει 

των κριτηρίων του ΑΣΕΠ 

0% Δεν διαθέτει 

αποδεδειγμένη γνώση 

δεύτερης ξένης γλώσσας 

Αποδεδειγμένη γνώση χρήσης Η/Υ (βασικά εργαλεία 

ή/και επιπλέον προγράμματα).  

10% Διαθέτει πιστοποιητικό 

γνώσης χρήσης Η/Υ από το 

Τμήμα Λογιστικής του ΤΕΙ 

Πάτρας 

Πιστοποιημένη επαγγελματική εμπειρία σε 

αντικείμενο φορολογικής διαχείρισης σε Α.Ε.Ι. 
 

 

30% 

Διαθέτει 8 έτη 

πιστοποιημένη 

επαγγελματική εμπειρία 

Πιστοποιημένη επαγγελματική εμπειρία σε 

αντικείμενο σύνταξης οικονομικών καταστάσεων 

(Ισολογισμών) και Προϋπολογισμών-Απολογισμών 

σε Α.Ε.Ι.  

 

25% 

Διαθέτει 9 έτη 

πιστοποιημένη 

επαγγελματική εμπειρία 

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε ελέγχους από 

ελεγκτικούς φορείς σε Α.Ε.Ι.. 

20% Διαθέτει  αποδεδειγμένη 

εμπειρία σε  ελέγχους από 

ελεγκτικούς φορείς σε 

Α.Ε.Ι.. 

Σύνολο    85%  
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Λαμβάνοντας υπόψη τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αριθ. πρωτ. 20005/11.12.2020), 

ως προς τα απαιτούμενα και επιπρόσθετα προσόντα, καθώς και τη βαθμολογία της πρότασης, η Τριμελής 

Επιτροπή εισηγείται ομόφωνα και χωρίς καμία επιφύλαξη, την επιλογή της πρότασης με αριθμ. πρωτ. 

20975/28.12.2020 με συνολική βαθμολογία 100%  και την επιλογή της πρότασης με αριθμ. πρωτ. 

21051/29.12.2020 με συνολική βαθμολογία 85%  βάσει των κριτηρίων και των συντελεστών βαρύτητας της 

προαναφερόμενης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Τμήματος Οικονομικών 

Υπηρεσιών με αντικείμενο: Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων, Προϋπολογισμού και Απολογισμού του 

φορέα και Φορολογική διαχείριση με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους 

απασχόλησης, στο πλαίσιο του έργου Υπηρεσίες Υποστήριξης ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ  Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» με 

κωδικό αριθμό Κ.Α. 80550. 

 

Τρίπολη, 04 -01-2021 

 

Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης 

1. Σοφία Ζυγά, Καθηγήτρια  

2. Ανδρέα Παόλα Ρόχας Χιλ, Επίκουρη (Μον.) Καθηγήτρια  

3. Μαρίνα Παπαδέλλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ Β1, Β2, Β3 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠ΄ 

ΑΡΙΘΜ. 20005/11.12.2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο της υπ΄ αριθμ. 20005/11.12.2020 Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 

1. Σοφία Ζυγά, Καθηγήτρια (ως Πρόεδρος) 

2. Ανδρέα Παόλα Ρόχας Χιλ, Επίκουρη (Μον.) Καθηγήτρια (ως Γραμματέας) 

3. Μαρίνα Παπαδέλλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (ως μέλος) 

 

τα οποία ορίσθηκαν σύμφωνα με την Απόφαση 1/8.12.2020 της 126ης Συνεδρίασης της Επιτροπής 

Ερευνών και Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, διενήργησαν αξιολόγηση των 

προτάσεων και των δικαιολογητικών της ανωτέρω Πρόσκλησης που υπεβλήθησαν μέχρι και τις 

28/12/2020, με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς ή απευθείας κατάθεση  σε κλειστό φάκελο, στο 

πρωτόκολλο της Μονάδας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού 

Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Τρίπολη, στο πλαίσιο του 

έργου με τίτλο: «Υπηρεσίες Υποστήριξης ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ  Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» με κωδικό 

αριθμό Κ.Α. 80550, για την επιλογή και συνεργασία ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, με σκοπό την υποστήριξη της λειτουργίας του ανωτέρω 

έργου, για χρονικό διάστημα εξάμηνης διάρκειας, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης εφόσον 

κριθεί αυτό απαραίτητο και πάντως μέχρι τη λήξη του έργου. Το παρόν πρακτικό αφορά στις θέσεις  

Β1, Β2, Β3 για τη στελέχωση του Τμήματος Προγραμματισμού, Διαχείρισης Έργων και 

Ανάπτυξης με τρία (3) άτομα. 

 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και ανάρτησή της στο πρόγραμμα Διαύγεια και για 

χρονικό διάστημα εξάμηνης διάρκειας, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης εφόσον κριθεί αυτό 

απαραίτητο και πάντως μέχρι τη λήξη του έργου, με τους ίδιους πάντα όρους, μετά από αίτημα του 

Επιστημονικά Υπευθύνου και Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης. Αποκλείεται σε κάθε 

περίπτωση η αναγνώριση της σύμβασης ως σύμβαση αορίστου χρόνου. 

 

Η αμοιβή για τη σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου καθορίζεται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ του ν.4354/2015 (176 Α) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του 

Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των 

Νομικών Προσώπων Δημοσίου (ΝΠΔΔ) και Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) καθώς και των ΔΕΚΟ του 

κεφ. Α’ του ν.3429/2005 (Α 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις» και τις οδηγίες με αρ. πρωτ. 

2/31029/ΔΕΠ/6/5/2016 (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους» και τις 

ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. 

 

 

Αναλυτικά: 

Β.1 Ένα (1) άτομο στην πόλη της Τρίπολης με αντικείμενο: Διαχείριση Εθνικών Έργων  
Υποβλήθηκε εμπρόθεσμα η ακόλουθη πρόταση με τον αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου: 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

Τσαφαρά Αφροδίτη   20753/23.12.2020 (απευθείας κατάθεση) 

 

Μετά από μελέτη του φακέλου της πρότασης της υπ. αριθμ. πρωτ. 20753/23.12.2020, η Τριμελής 

Επιτροπή καταλήγει στα κάτωθι βάσει των ακολούθων κριτηρίων, με τους αντίστοιχους συντελεστές 
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στάθμισης της βαρύτητας κάθε κριτηρίου (βαθμολογίας) σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

Κριτήριο επιλογής Μόρια Παρατηρήσεις στη βαθμολόγηση 

Τυπικά προσόντα 

Κάτοχος Πτυχίου Πανεπιστημίου 

στους κλάδους Οικονομικών 

Επιστημών, Θεωρητικών 

Επιστημών (ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ 

όπου απαιτείται). 

Απαιτούμενο 

(Ναι)  

Πτυχίο Τμήματος Φιλοσοφίας- 

Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας, 

Φιλοσοφική Σχολή, Εθνικό και 

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών με βαθμό Λίαν Καλώς 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου 

Σπουδών συναφούς με το 

αντικείμενο της θέσης ή με το 

πτυχίο, της ημεδαπής ή ισότιμου 

τίτλου της αλλοδαπής (με 

ισοτιμία ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ 

όπου απαιτείται). 

                 

Απαιτούμενο 

(Ναι) 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού 

Τίτλου Ειδίκευσης 

«Θεωρία, Πράξη & 

Αξιολόγηση του 

Εκπαιδευτικού Έργου», 

Τμήμα Φιλοσοφίας- 

Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας, 

Φιλοσοφική Σχολή, Εθνικό 

και Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Αποδεδειγμένη άριστη γνώση 

Αγγλικής Γλώσσας, βάσει των 

κριτηρίων του ΑΣΕΠ. 

Απαιτούμενο 

  (Ναι) 

Διαθέτει Certificate of Proficiency 

in English (University of Michigan) 

Αποδεδειγμένη τουλάχιστον 

Καλή γνώση δεύτερης ξένης  

Γλώσσας, βάσει των κριτηρίων 

του ΑΣΕΠ. 

Απαιτούμενο 

(Ναι) 

Διαθέτει Καλή Γνώση Γαλλικής 

Γλώσσας (Diplôme d'études en 

langue française -DELF, 1ης 

Βαθμίδας) 

Πιστοποιημένη επαγγελματική 

εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) ετών 

σε οικονομικό ή λογιστικό ή/και 

διοικητικό αντικείμενο δημόσιου 

ή ιδιωτικού τομέα. 

Απαιτούμενο 

(Ναι) 

Διαθέτει 12,57 έτη  πιστοποιημένη 

επαγγελματική εμπειρία 

Εκπληρωμένες στρατιωτικές 

υποχρεώσεις. 

          

Απαιτούμενο 

           (-) 

Δεν αξιολογείται  

Επιπρόσθετα προσόντα: 

Αποδεδειγμένη γνώση χρήσης 

Η/Υ. 

(βασικά εργαλεία ή/και επιπλέον 

προγράμματα). 

20% Ύπαρξη αποδεδειγμένης γνώσης χρήσης 

Η/Υ (ECDL Core Certificate) 

Πιστοποιημένη ειδική εμπειρία 

στη διαχείριση, παρακολούθηση, 

υλοποίηση 

αυτοχρηματοδοτούμενων ή/και 

συγχρηματοδοτούμενων έργων 

ΑΕΙ.  

60% Διαθέτει 10,88 έτη πιστοποιημένη 

εμπειρία 

 

Συμμετοχή σε σεμινάρια συναφή 

με το αντικείμενο της θέσης ή με 

διαδικασίες διαχείρισης έργων. 

 

20%  Διαθέτει 4 σεμινάρια συναφή με το 

αντικείμενο της θέσης 
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Σύνολο 100%  

 
Λαμβάνοντας υπόψη τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αριθ. πρωτ. 20005/11.12.2020), 

ως προς τα απαιτούμενα και επιπρόσθετα προσόντα, καθώς και τη βαθμολογία της πρότασης, η Τριμελής 

Επιτροπή εισηγείται ομόφωνα και χωρίς καμία επιφύλαξη, την επιλογή της πρότασης με αριθμ. πρωτ. 

20753/23.12.2020 με συνολική βαθμολογία 100% βάσει των κριτηρίων και των συντελεστών βαρύτητας της 

προαναφερόμενης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Τμήματος Προγραμματισμού, 

Διαχείρισης Έργων και Ανάπτυξης στην πόλη της Τρίπολης με αντικείμενο: Διαχείριση Εθνικών Έργων 

με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, στο πλαίσιο του έργου 

Υπηρεσίες Υποστήριξης ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ  Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» με κωδικό αριθμό Κ.Α. 80550. 

 

 

 

Β.2 Ένα (1) άτομο στην πόλη της Τρίπολης με αντικείμενο τη Διαχείριση Ευρωπαϊκών Έργων  
Υποβλήθηκε εμπρόθεσμα η ακόλουθη πρόταση με τον αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου: 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

Μπουρεξή Αγγελική 20924/28.12.2020 (απευθείας κατάθεση) 

 

Μετά από μελέτη του φακέλου της πρότασης με αριθμ. πρωτ. 20924/28.12.2020, η Τριμελής 

Επιτροπή καταλήγει στα κάτωθι βάσει των ακολούθων κριτηρίων, με τους αντίστοιχους συντελεστές 

στάθμισης της βαρύτητας κάθε κριτηρίου (βαθμολογίας) σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

Κριτήριο επιλογής Βαρύτητα 

κριτηρίου 

Παρατηρήσεις στη 

βαθμολόγηση 

Τυπικά προσόντα  

Κάτοχος Πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 

στους κλάδους Διεθνών και Ευρωπαϊκών 

Σπουδών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών 

Σπουδών, Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών 

Σχέσεων (Κατεύθυνση Διεθνών Σχέσεων), 

Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης 

(Κατεύθυνση Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές), 

Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης   

(ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται).  

Απαιτούμενο 

(Ναι) 

Πτυχίο Παντείου 

Πανεπιστημίου (Τμήμα 

Διεθνών και Ευρωπαϊκών 

Σπουδών) με βαθμό: 6,33 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών 

συναφούς με το αντικείμενο της θέσης ή με το 

πτυχίο, της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της 

αλλοδαπής (με ισοτιμία ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ 

όπου απαιτείται). 

     Απαιτούμενο 

(Ναι) 

 Κάτοχος 

Μεταπτυχιακού 

Τίτλου Ειδίκευσης 

«Διοίκηση 

Μονάδων 

Υγείας», Σχολή 

Κοινωνικών 

Επιστημών, ΕΑΠ  

Πιστοποιημένη επαγγελματική εμπειρία 

τουλάχιστον δύο   (2) ετών στο πεδίο του 

σχεδιασμού, διαχείρισης και παρακολούθησης 

έργων και προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων 

από ευρωπαϊκούς και διεθνείς πόρους σε 

δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα. 

Απαιτούμενο 

(Ναι) 

Διαθέτει 2,719 έτη  

πιστοποιημένη  

επαγγελματική 

εμπειρία  
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Αποδεδειγμένη άριστη  γνώση Αγγλικής  

Γλώσσας βάσει των κριτηρίων του ΑΣΕΠ. 

Απαιτούμενο 

(Ναι) 

Διαθέτει  

Certificate of 

Proficiency in 

English 

(University of 

Michigan) 

Αποδεδειγμένη  τουλάχιστον καλή γνώση 

δεύτερης ξένης  γλώσσας βάσει κριτηρίων του 

ΑΣΕΠ. 

Απαιτούμενο 

(Ναι) 

Διαθέτει Καλή 

Γνώση Γαλλικής 

Γλώσσας(Diplôme 

d'études en langue 

française -DELF, 

1ης Βαθμίδας) 

Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. Απαιτούμενο 

(-) 

 Δεν αξιολογείται 

Επιπρόσθετα προσόντα  

Αποδεδειγμένη γνώση χρήσης Η/Υ (Βασικά 

εργαλεία ή/και επιπλέον προγράμματα) 

 

 

 20% Ύπαρξη αποδεδειγμένης 

γνώσης χρήσης Η/Υ (KEY 

CERT IT Initial) 

Πιστοποιημένη ειδική εμπειρία στη διαχείριση, 

παρακολούθηση και υλοποίηση ιδιωτικών, 

αυτοχρηματοδοτούμενων, χρηματοδοτούμενων 

ή/και συγχρηματοδοτούμενων  από ευρωπαϊκούς 

και διεθνείς  πόρους έργων ΑΕΙ. 

  30% Διαθέτει πιστοποιημένη 

επαγγελματική εμπειρία  

3,219έτη 

 

Επαγγελματική Εμπειρία σε   οικονομική- 

λογιστική παρακολούθηση εταιρειών-

Ν.Π.Δ.Δ μετά την κτήση του πτυχίου. 

          30% Διαθέτει πιστοποιημένη 

επαγγελματική εμπειρία 

5,208 έτη 

Συμμετοχή σε σεμινάρια συναφή με το 

αντικείμενο της θέσης ή με διαδικασίες 

διαχείρισης έργων. 

           20% Διαθέτει 4 σεμινάρια συναφή 

με το αντικείμενο της θέσης 

 

Σύνολο 100%  

Λαμβάνοντας υπόψη τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αριθ. πρωτ. 20005/11.12.2020), 

ως προς τα απαιτούμενα και επιπρόσθετα προσόντα, καθώς και τη βαθμολογία της πρότασης, η Τριμελής 

Επιτροπή εισηγείται ομόφωνα και χωρίς καμία επιφύλαξη, την επιλογή της πρότασης με αριθμ. πρωτ. 

20924/28.12.2020 με συνολική βαθμολογία 100% βάσει των κριτηρίων και των συντελεστών βαρύτητας της 

προαναφερόμενης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Τμήματος Προγραμματισμού, 

Διαχείρισης Έργων και Ανάπτυξης στην πόλη της Τρίπολης με αντικείμενο: Διαχείριση Ευρωπαϊκών 

Έργων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, στο πλαίσιο του 

έργου Υπηρεσίες Υποστήριξης ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ  Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» με κωδικό αριθμό Κ.Α. 80550. 

 

Β.3 Ένα (1) άτομο στην πόλη της Τρίπολης με αντικείμενο τη Διαχείριση Ιδιωτικών Έργων, 

ΠΜΣ, Συνεδρίων 
Υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα οι ακόλουθες προτάσεις με τους αντίστοιχους αριθμούς πρωτοκόλλου: 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

Ξηνταβελόνη Αφροδίτη 20878/28.12.2020 (απευθείας κατάθεση) 

Παπαδοπούλου Κονδυλένια  20931/28.12.2020 (απευθείας κατάθεση) 
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Ι. Μετά από μελέτη του φακέλου της πρότασης με αρ. πρωτ. 20878/28.12.2020, η Τριμελής 

Επιτροπή καταλήγει στα κάτωθι βάσει των ακολούθων κριτηρίων, με τους αντίστοιχους συντελεστές 

στάθμισης της βαρύτητας κάθε κριτηρίου (βαθμολογίας) σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

Κριτήριο επιλογής Μόρια Παρατηρήσεις στη 

βαθμολόγηση 

Τυπικά προσόντα 

Κάτοχος Πτυχίου Πανεπιστημίου 

στους κλάδους Οικονομικών 

Επιστημών, Θεωρητικών Επιστημών 

(ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ όπου 

απαιτείται). 

Απαιτούμενο 

(Ναι) 

Πτυχίο Τμήματος 

Δημόσιας Διοίκησης 

(Κατεύθυνση Δημόσιας 

Οικονομικής), Πάντειο 

Πανεπιστήμιο 

Κοινωνικών και 

Οικονομικών Επιστημών 

με βαθμό Λίαν Καλώς 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου 

Σπουδών συναφούς με το αντικείμενο 

της θέσης ή με το πτυχίο, της 

ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της 

αλλοδαπής (με ισοτιμία ΔΙΚΑΤΣΑ / 

ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται). 

    Απαιτούμενο 

(Ναι) 

Κάτοχος 

Μεταπτυχιακού 

Τίτλου Σπουδών 

του 

Διαπανεπιστημιακο

ύ ΠΜΣ «Οργάνωση 

και Διοίκηση 

Βιομηχανικών 

Συστημάτων» 

(Ειδίκευση 

Logistics), Τμήμα 

Βιομηχανικής 

Διοίκησης και 

Τεχνολογίας, Σχολή 

Ναυτιλίας και 

Βιομηχανίας, 

Πανεπιστήμιο 

Πειραιώς  

Αποδεδειγμένη άριστη γνώση 

Αγγλικής Γλώσσας, βάσει των 

κριτηρίων του ΑΣΕΠ. 

Απαιτούμενο 

(Ναι) 

 

Διαθέτει Certificate of 

Proficiency in English 

(University of Michigan) 

Αποδεδειγμένη τουλάχιστον  καλή 

γνώση δεύτερης ξένης  γλώσσας, βάσει 

των κριτηρίων του ΑΣΕΠ. 

Απαιτούμενο 

(Ναι) 

 

Διαθέτει καλή γνώση 

Ισπανικής Γλώσσας 

(Diploma de Espanol Como 

Lengua Extranjera, Nivel 

Intermedio) 

Πιστοποιημένη επαγγελματική 

εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) ετών σε 

οικονομικό ή λογιστικό ή/και 

διοικητικό αντικείμενο δημόσιου ή 

ιδιωτικού τομέα. 

Απαιτούμενο 

(Ναι) 

 

Διαθέτει 8,938 έτη 

πιστοποιημένη 

επαγγελματική εμπειρία 

Εκπληρωμένες στρατιωτικές 

υποχρεώσεις 

    Απαιτούμενο 

(-) 

Δεν αξιολογείται 

Επιπρόσθετα προσόντα: 
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Αποδεδειγμένη γνώση χρήσης Η/Υ 

(Βασικά εργαλεία ή/και επιπλέον 

προγράμματα) 

20% Ύπαρξη αποδεδειγμένης γνώσης 

χρήσης Η/Υ(ECDL) 

Πιστοποιημένη ειδική εμπειρία στη 

διαχείριση, παρακολούθηση, 

υλοποίηση αυτοχρηματοδοτούμενων 

ή/και συγχρηματοδοτούμενων έργων 

ΑΕΙ.  

         37,695% Διαθέτει 2,513 έτη 

πιστοποιημένη ειδική 

εμπειρία  

 

Συμμετοχή σε σεμινάρια συναφή με το 

αντικείμενο της θέσης ή με διαδικασίες 

διαχείρισης έργων. 

 

        20% Διαθέτει  4 σεμινάρια  

Συμμετοχή σε σεμινάρια συναφή με 

ειδικά ζητήματα φορολογικού δικαίου 

ή λογιστικής ή οικονομικής 

κατεύθυνσης. 

       15% Διαθέτει  3σεμινάρια 

Σύνολο 92,695%  

 

 

ΙΙ. Μετά από μελέτη του φακέλου της πρότασης με αρ. πρωτ. 20931/28.12.2020, η Τριμελής 

Επιτροπή διαπιστώνει ότι ο υποψήφιος δεν διαθέτει  το απαιτούμενο  τυπικό προσόν της 

Πρόσκλησης: αποδεδειγμένη τουλάχιστον καλή γνώση δεύτερης ξένης  γλώσσας, βάσει των 

κριτηρίων του ΑΣΕΠ.  Ως εκ τούτου και βάσει του όρου 4 της ενότητας ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ 

ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ- ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ της παρούσας Πρόσκλησης  Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος , 

υποβληθείσα πρόταση, η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης, δε 

βαθμολογείται και απορρίπτεται.   

 

Συμπερασματικά: 
Λαμβάνοντας υπόψη τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αριθ. πρωτ. 20005/11.12.2020), 

ως προς τα απαιτούμενα και επιπρόσθετα προσόντα, καθώς και τη βαθμολογία της πρότασης που πληροί τους 

όρους, η Τριμελής Επιτροπή εισηγείται ομόφωνα και χωρίς καμία επιφύλαξη, την επιλογή της πρότασης με 

αριθμ. πρωτ. 20878/28.12.2020 με συνολική βαθμολογία 92,695% βάσει των κριτηρίων και των συντελεστών 

βαρύτητας της προαναφερόμενης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Τμήματος 

Προγραμματισμού, Διαχείρισης Έργων και Ανάπτυξης στην πόλη της Τρίπολης με αντικείμενο: 

Διαχείριση Ιδιωτικών Έργων, ΠΜΣ, Συνεδρίων  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

πλήρους απασχόλησης, στο πλαίσιο του έργου Υπηρεσίες Υποστήριξης ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ  Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου» με κωδικό αριθμό Κ.Α. 80550. 

 

Τρίπολη, 04 -01-2021 

 

Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης 

1. Σοφία Ζυγά, Καθηγήτρια  

2. Ανδρέα Παόλα Ρόχας Χιλ, Επίκουρη (Μον.) Καθηγήτρια  

3. Μαρίνα Παπαδέλλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ Γ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 

20005/11.12.2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο της υπ΄ αριθμ. 20005/11.12.2020 Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 

1. Σοφία Ζυγά, Καθηγήτρια (ως Πρόεδρος) 

2. Ανδρέα Παόλα Ρόχας Χιλ, Επίκουρη (Μον.) Καθηγήτρια (ως Γραμματέας) 

3. Μαρίνα Παπαδέλλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (ως μέλος) 

 
τα οποία ορίσθηκαν σύμφωνα με την Απόφαση 1/8.12.2020 της 126ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών 

και Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, διενήργησαν αξιολόγηση των προτάσεων και των 

δικαιολογητικών της ανωτέρω Πρόσκλησης που υπεβλήθησαν μέχρι και τις 28/12/2020, με υπηρεσίες 

ταχυμεταφοράς ή απευθείας κατάθεση  σε κλειστό φάκελο, στο πρωτόκολλο της Μονάδας Διοικητικής και 

Οικονομικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου στην Τρίπολη, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Υπηρεσίες Υποστήριξης ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ  

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» με κωδικό αριθμό Κ.Α. 80550, για την επιλογή και συνεργασία ατόμων με 

σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, με σκοπό την υποστήριξη της 

λειτουργίας του ανωτέρω έργου, για χρονικό διάστημα εξάμηνης διάρκειας, με δυνατότητα παράτασης ή 

ανανέωσης εφόσον κριθεί αυτό απαραίτητο και πάντως μέχρι τη λήξη του έργου. Το παρόν πρακτικό αφορά 

στη θέση Γ για τη στελέχωση του Τμήματος Διοικητικών Υποθέσεων της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε.  με 

αντικείμενο  τη Γραμματειακή Υποστήριξη της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με ένα (1) άτομο. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και ανάρτησή της στο πρόγραμμα Διαύγεια και για 

χρονικό διάστημα εξάμηνης διάρκειας, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης εφόσον κριθεί αυτό 

απαραίτητο και πάντως μέχρι τη λήξη του έργου, με τους ίδιους πάντα όρους, μετά από αίτημα του 

Επιστημονικά Υπευθύνου και Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης. Αποκλείεται σε κάθε 

περίπτωση η αναγνώριση της σύμβασης ως σύμβαση αορίστου χρόνου. 

 

Η αμοιβή για τη σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου καθορίζεται σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ του ν.4354/2015 (176 Α) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων 

του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των 

Νομικών Προσώπων Δημοσίου (ΝΠΔΔ) και Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) καθώς και των ΔΕΚΟ του 

κεφ. Α’ του ν.3429/2005 (Α 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις» και τις οδηγίες με αρ. πρωτ. 

2/31029/ΔΕΠ/6/5/2016 (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους» και τις 

ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. 

 

Αναλυτικά: 
ΘΕΣΗ Γ.: Ένα (1) άτομο στην πόλη της; Τρίπολης για τη στελέχωση του Τμήματος Διοικητικών 

Υποθέσεων της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. Συγκεκριμένα: Ένα (1) άτομο στην πόλη της Τρίπολης με 

αντικείμενο  τη Γραμματειακή Υποστήριξη της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

Υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα οι ακόλουθες προτάσεις με τους αντίστοιχους αριθμούς πρωτοκόλλου: 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

Δελτούζου Ιωάννα 20914/28.12.2020 (απευθείας κατάθεση)  

Πόθος Στέφανος 21021/29.12.2020 (συστημένη επιστολή, ημερομηνία ταχυδρομείου 
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ΕΛΤΑ: 28-12-2020 και ώρα 08:04). Έγινε αναζήτηση του 

συστημένου με τον κωδικό του αντικειμένου RE853875906GR 

 

Ι. Μετά από μελέτη του φακέλου της πρότασης με αριθμ. πρωτ. 20914/28.12.2020, η Τριμελής 

Επιτροπή καταλήγει στα κάτωθι βάσει των ακολούθων κριτηρίων, με τους αντίστοιχους συντελεστές 

στάθμισης της βαρύτητας κάθε κριτηρίου (βαθμολογίας) σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

Κριτήριο επιλογής Βαρύτητα κριτηρίου Παρατηρήσεις στη βαθμολόγηση 

Τυπικά προσόντα  

Κάτοχος Πτυχίου Πανεπιστημίου 

στους κλάδους Οικονομικών 

Επιστημών, Θεωρητικών 

Επιστημών (ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ 

όπου απαιτείται).  

Απαιτούμενο 

(Ναι) 

Πτυχίο Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου  

(Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της 

Σχολής Επιστημών Διοίκησης και 

Οικονομίας) με βαθμό: 7,09 (Λίαν 

Καλώς) 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου 

Σπουδών συναφούς με το πτυχίο ή 

το αντικείμενο της θέσης, της 

ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της 

αλλοδαπής (με ισοτιμία ΔΙΚΑΤΣΑ / 

ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται).  

 

Απαιτούμενο 

(Ναι) 

Διαθέτει Μεταπτυχιακό Τίτλο 

Ειδίκευσης  (ΠΜΣ Οικονομική 

Ανάλυση, Πανεπιστήμιο 

Πελοποννήσου, Τμήμα Οικονομικών 

Επιστημών της Σχολής Επιστημών 

Διοίκησης και Οικονομίας, τίτλος  

συναφής με το πτυχίο και το 

αντικείμενο της θέσης 

Πιστοποιημένη  επαγγελματική 

εμπειρία τουλάχιστον  έξι (6) ετών 

στο πεδίο του σχεδιασμού, 

διαχείρισης και παρακολούθησης 

έργων και προγραμμάτων 

συγχρηματοδοτούμενων ή 

χρηματοδοτούμενων από 

ευρωπαϊκούς, διεθνείς ή ιδιωτικούς 

κοινωφελείς πόρους, σε δημόσιους 

φορείς. 

Απαιτούμενο 

(Ναι) 

Διαθέτει 7,3 έτη πιστοποιημένη 

επαγγελματική εμπειρία  

Αποδεδειγμένη Άριστη Γνώση 

Αγγλικής Γλώσσας βάσει των 

κριτηρίων του ΑΣΕΠ 

Απαιτούμενο 

(Ναι) 

Διαθέτει Certificate of Proficiency in 

English (University of Michigan) 

Εκπληρωμένες στρατιωτικές 

υποχρεώσεις 

Απαιτούμενο 

(-) 
Δεν αξιολογείται 

Επιπρόσθετα προσόντα  

 

Αποδεδειγμένη επαγγελματική 

εμπειρία  σε τήρηση πρακτικών 

συλλογικών οργάνων δημόσιου 

φορέα. 

 

30% 

 

Διαθέτει αποδεδειγμένη 

επαγγελματική εμπειρία 2,49 έτη 
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Αποδεδειγμένη ειδική εμπειρία 

στη διοικητική υποστήριξη έργων 

ΑΕΙ. 

 

30% 

Διαθέτει 9,79 έτη πιστοποιημένη 

επαγγελματική εμπειρία 

 

 

Αποδεδειγμένη γνώση χρήσης Η/Υ 

(Βασικά εργαλεία ή/και επιπλέον 

προγράμματα). 

 

 

20% 

 

Ύπαρξη αποδεδειγμένης γνώσης 

χρήσης Η/Υ(ECDL Core Certificate) 

 

Συμμετοχή σε σεμινάρια συναφή με 

το αντικείμενο της θέσης ή με 

διαδικασίες διαχείρισης έργων. 

 

20% 

 

Διαθέτει 5 συναφή σεμινάρια   

 

Σύνολο    100%  

 

ΙΙ. Μετά από μελέτη του φακέλου της πρότασης με αριθμ. πρωτ. 21021/29.12.2020, η Τριμελής 

Επιτροπή καταλήγει στα κάτωθι βάσει των ακολούθων κριτηρίων, με τους αντίστοιχους συντελεστές 

στάθμισης της βαρύτητας κάθε κριτηρίου (βαθμολογίας) σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

Κριτήριο επιλογής Βαρύτητα κριτηρίου Παρατηρήσεις στη βαθμολόγηση 

Τυπικά προσόντα  

Κάτοχος Πτυχίου Πανεπιστημίου 

στους κλάδους Οικονομικών 

Επιστημών, Θεωρητικών 

Επιστημών (ΔΙΚΑΤΣΑ / 

ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται).  

Απαιτούμενο 

(Ναι) 

Πτυχίο Κλασικών Σπουδών 

Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου 

Κύπρου (Αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ) με 

βαθμό 6,92(Λίαν Καλώς) 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου 

Σπουδών συναφούς με το πτυχίο ή 

το αντικείμενο της θέσης, της 

ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της 

αλλοδαπής (με ισοτιμία ΔΙΚΑΤΣΑ / 

ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται).  

 

Απαιτούμενο 

(Ναι) 

Διαθέτει 3 Μεταπτυχιακούς Τίτλους 

Ειδίκευσης συναφείς με το πτυχίο 

και το αντικείμενο της θέσης 

1. Σπουδές στην Εκπαίδευση, ΕΑΠ 

2. Επικοινωνία και Δημοσιογραφία 

(ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ), Ανοικτό 

Πανεπιστήμιο Κύπρου 

3. Ελληνική Γλώσσα και 

Λογοτεχνία, Ανοικτό Πανεπιστήμιο 

Κύπρου 

Πιστοποιημένη  επαγγελματική 

εμπειρία τουλάχιστον  έξι (6) ετών 

στο πεδίο του σχεδιασμού, 

διαχείρισης και παρακολούθησης 

έργων και προγραμμάτων 

συγχρηματοδοτούμενων ή 

χρηματοδοτούμενων από 

ευρωπαϊκούς, διεθνείς ή ιδιωτικούς 

κοινωφελείς πόρους, σε δημόσιους 

φορείς. 

Απαιτούμενο 

(Ναι) 

Διαθέτει 7,11 έτη πιστοποιημένη 

επαγγελματική εμπειρία 

Αποδεδειγμένη Άριστη Γνώση 

Αγγλικής Γλώσσας βάσει των 

Απαιτούμενο 

(Ναι) 

Διαθέτει Test of Interactive English, 

C2 Level (Άριστη Γνώση) 
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κριτηρίων του ΑΣΕΠ 

Εκπληρωμένες στρατιωτικές 

υποχρεώσεις 

Απαιτούμενο 

(Ναι) 

Διαθέτει πιστοποιητικό εκπλήρωσης 

στρατιωτικών υποχρεώσεων 

Επιπρόσθετα προσόντα  

 

Αποδεδειγμένη επαγγελματική 

εμπειρία  σε τήρηση πρακτικών 

συλλογικών οργάνων δημόσιου 

φορέα. 

30% 

 

Διαθέτει (2,31 έτη) 

 

Αποδεδειγμένη ειδική εμπειρία 

στη διοικητική υποστήριξη έργων 

ΑΕΙ. 

16,75% 
Διαθέτει 3,35 έτη 

 

 

Αποδεδειγμένη γνώση χρήσης Η/Υ 

(Βασικά εργαλεία ή/και επιπλέον 

προγράμματα). 

 

 

20% 

Ύπαρξη 

αποδεδειγμένης 

γνώσης χρήσης Η/Υ 

(προσκομίζει ECDL 

Start Certificate και  

βεβαιώσεις 

παρακολούθησης 

σεμιναρίων συναφούς 

αντικειμένου) 

Συμμετοχή σε σεμινάρια συναφή με 

το αντικείμενο της θέσης ή με 

διαδικασίες διαχείρισης έργων. 

 

20% 

 

 

Διαθέτει 12 σεμινάρια 

 

Σύνολο    86,75%  

 

Συμπερασματικά: 
Λαμβάνοντας υπόψη τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αριθ. πρωτ. 20005/11.12.2020), 

ως προς τα απαιτούμενα και επιπρόσθετα προσόντα, καθώς και τη βαθμολογία των προτάσεων που πληρούν 

τους όρους, η Τριμελής Επιτροπή εισηγείται ομόφωνα και χωρίς καμία επιφύλαξη, την επιλογή της πρότασης 

με αριθμ. πρωτ. 20914/28.12.2020 με συνολική βαθμολογία 100% βάσει των κριτηρίων και των συντελεστών 

βαρύτητας της προαναφερόμενης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Τμήματος 

Διοικητικών Υποθέσεων της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε.  με αντικείμενο  τη Γραμματειακή Υποστήριξη της 

Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με σύμβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, στο πλαίσιο του έργου Υπηρεσίες Υποστήριξης 

ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ  Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» με κωδικό αριθμό Κ.Α. 80550. Σε περίπτωση μη αποδοχής του 

ωφελούμενου με αρ. πρωτ. 20914/28.12.2020 θα προκριθεί ο επιλαχών ωφελούμενος με αρ. πρωτ. 

21021/29.12.2020. 

 

Τρίπολη, 04-01-2021 

 

Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης 

1. Σοφία Ζυγά, Καθηγήτρια  

2. Ανδρέα Παόλα Ρόχας Χιλ, Επίκουρη (Μον.) Καθηγήτρια  

3. Μαρίνα Παπαδέλλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ Δ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 

20005/11.12.2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο της υπ΄ αριθμ. 20005/11.12.2020 Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 

1. Σοφία Ζυγά, Καθηγήτρια (ως Πρόεδρος) 

2. Ανδρέα Παόλα Ρόχας Χιλ, Επίκουρη (Μον.) Καθηγήτρια (ως Γραμματέας) 

3. Μαρίνα Παπαδέλλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (ως μέλος) 

 
τα οποία ορίσθηκαν σύμφωνα με την Απόφαση 1/8.12.2020 της 126ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών 

και Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, διενήργησαν αξιολόγηση των προτάσεων και των 

δικαιολογητικών της ανωτέρω Πρόσκλησης που υπεβλήθησαν μέχρι και τις 28/12/2020, με υπηρεσίες 

ταχυμεταφοράς ή απευθείας κατάθεση  σε κλειστό φάκελο, στο πρωτόκολλο της Μονάδας Διοικητικής και 

Οικονομικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου στην Τρίπολη, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Υπηρεσίες Υποστήριξης ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ  

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» με κωδικό αριθμό Κ.Α. 80550, για την επιλογή και συνεργασία ατόμων με 

σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, με σκοπό την υποστήριξη της 

λειτουργίας του ανωτέρω έργου, για χρονικό διάστημα εξάμηνης διάρκειας, με δυνατότητα παράτασης ή 

ανανέωσης εφόσον κριθεί αυτό απαραίτητο και πάντως μέχρι τη λήξη του έργου. Το παρόν πρακτικό αφορά  

στη θέση Δ για τη στελέχωση του Τμήματος Δικτυακών και Υπολογιστικών Υποδομών της ΜΟΔΥ του 

ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και συγκεκριμένα του Γραφείου Υποστήριξης ΕΛΚΕ του 

Τμήματος Δικτυακών και Υπολογιστικών Υποδομών. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και ανάρτησή της στο πρόγραμμα Διαύγεια και για 

χρονικό διάστημα εξάμηνης διάρκειας, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης εφόσον κριθεί αυτό 

απαραίτητο και πάντως μέχρι τη λήξη του έργου, με τους ίδιους πάντα όρους, μετά από αίτημα του 

Επιστημονικά Υπευθύνου και Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης. Αποκλείεται σε κάθε 

περίπτωση η αναγνώριση της σύμβασης ως σύμβαση αορίστου χρόνου. 

 

Η αμοιβή για τη σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου καθορίζεται σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ του ν.4354/2015 (176 Α) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων 

του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των 

Νομικών Προσώπων Δημοσίου (ΝΠΔΔ) και Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) καθώς και των ΔΕΚΟ του 

κεφ. Α’ του ν.3429/2005 (Α 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις» και τις οδηγίες με αρ. πρωτ. 

2/31029/ΔΕΠ/6/5/2016 (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους» και τις 

ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. 

 

Αναλυτικά: 
 

ΘΕΣΗ Δ.: Ένα (1) άτομο στην πόλη της Τρίπολης για τη στελέχωση του Τμήματος Δικτυακών 

και Υπολογιστικών Υποδομών της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 
Συγκεκριμένα: Ένα (1) άτομο στην πόλη της Τρίπολης για τη στελέχωση του Γραφείου Υποστήριξης 

ΕΛΚΕ του Τμήματος Δικτυακών και Υπολογιστικών Υποδομών. 

Υποβλήθηκε εμπρόθεσμα η ακόλουθη πρόταση με τον αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου: 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

Μπαλάφα Ανδριανή 20746/23.12.2020 (απευθείας κατάθεση) 
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Μετά από μελέτη του φακέλου της πρότασης με αριθμ. πρωτ. 20746/23.12.2020, η Τριμελής 

Επιτροπή καταλήγει στα κάτωθι βάσει των ακολούθων κριτηρίων, με τους αντίστοιχους συντελεστές 

στάθμισης της βαρύτητας κάθε κριτηρίου (βαθμολογίας) σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

Κριτήριο επιλογής Βαρύτητα 

κριτηρίου 

Παρατηρήσεις στη βαθμολόγηση 

Τυπικά προσόντα  

Πτυχίο κλάδου ΤΕ Μηχανικών 

ειδικότητας μηχανικών 

Αυτοματισμού ή ισότιμο, 

αντίστοιχης ειδικότητας σχολών 

της αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ / 

ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται). 

  Απαιτούμενο 

(Ναι) 

Πτυχίο Τμήματος Αυτοματισμού 

της Σχολής Τεχνολογικών 

Εφαρμογών ΤΕΙ Πειραιά (Τίτλος 

Πτυχίου Μηχανικός Αυτοματισμού 

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) με 

βαθμό «Καλώς» 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου 

Σπουδών σε συναφές αντικείμενο, 

(ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ όπου 

απαιτείται). 

  Απαιτούμενο 

(Ναι) 

 Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου 

Ειδίκευσης Ηλεκτρονικού 

Αυτοματισμού του Διατμηματικού 

ΠΜΣ Τμημάτων Φυσικής και 

Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών 

ΕΚΠΑ , συναφούς με το 

αντικείμενο της θέσης 

Επαγγελματική εμπειρία 

τουλάχιστον επτά (7) ετών σε 

θέματα διαχείρισης πληροφοριακών 

συστημάτων, τεχνικής υποστήριξης 

υπολογιστών και ανάπτυξης 

δικτυακών τόπων (π.χ. συντήρηση, 

αναβάθμιση υπολογιστικών και 

πληροφοριακών συστημάτων - 

υπολογιστών και εξυπηρετών, 

μετάφραση κειμένων, προσαρμογή 

εγγράφων και ανάρτηση εγγράφων 

στο δικτυακό τόπο, διασύνδεση 

δικτυακού τόπου με πληροφοριακά 

συστήματα, δημιουργία νέων 

λειτουργιών κ.ά.) 

  Απαιτούμενο 

(Ναι) 

Διαθέτει 12 έτη συναφή 

επαγγελματική εμπειρία 

Αποδεδειγμένη άριστη γνώση 

Αγγλικής Γλώσσας βάσει των 

κριτηρίων του ΑΣΕΠ 

Απαιτούμενο 

(Ναι) 

 

Διαθέτει Certificate of Proficiency 

 in English (University of Michigan) 

Εκπληρωμένες στρατιωτικές 

υποχρεώσεις 

Απαιτούμενο 

(-) 

Δεν αξιολογείται  

Επιπρόσθετα προσόντα:  
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Εμπειρία στην τεχνική υποστήριξη 

πληροφοριακών συστημάτων 

διαχείρισης ΑΕΙ, εγκατάσταση, 

παραμετροποίηση και 

προγραμματιστική επέκταση 

συστημάτων διαχείριση 

περιεχομένου (CMS). 

 

 

     40% 

 

Διαθέτει 7,83 συναφή 

επαγγελματική εμπειρία 

Αποδεδειγμένη γνώση δεύτερης ξένης 

γλώσσας βάσει των κριτηρίων του 

ΑΣΕΠ  

     4% Καλή Γνώση Γαλλικής 

Γλώσσας (CERTIFICAT 

DE LANGUE 

FRANCAISE) 

Συμμετοχή σε σεμινάρια συναφή με 

το αντικείμενο της θέσης ή με 

διαδικασίες διαχείρισης έργων 

              20% Διαθέτει 7 συναφή σεμινάρια 

Αποδεδειγμένη γνώση  

οικονομικού αντικειμένου (πτυχίο, 

μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών) 

               30% Πτυχίο Τμήματος Οικονομικών 

Επιστημών Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου με βαθμό Άριστα 

Σύνολο       94%  

 
Λαμβάνοντας υπόψη τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αριθ. πρωτ. 20005/11.12.2020), 

ως προς τα απαιτούμενα και επιπρόσθετα προσόντα, καθώς και τη βαθμολογία της πρότασης, η Τριμελής 

Επιτροπή εισηγείται ομόφωνα και χωρίς καμία επιφύλαξη, την επιλογή της πρότασης με αριθμ. πρωτ. 

20746/23.12.2020 με συνολική βαθμολογία 94% βάσει των κριτηρίων και των συντελεστών βαρύτητας της 

προαναφερόμενης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Τμήματος Δικτυακών και 

Υπολογιστικών Υποδομών της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και συγκεκριμένα του 

Γραφείου Υποστήριξης ΕΛΚΕ του Τμήματος Δικτυακών και Υπολογιστικών Υποδομών με σύμβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, στο πλαίσιο του έργου Υπηρεσίες 

Υποστήριξης ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ  Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» με κωδικό αριθμό Κ.Α. 80550. 

 

Τρίπολη,04 -01-2021 

 

Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης 

1. Σοφία Ζυγά, Καθηγήτρια  

2. Ανδρέα Παόλα Ρόχας Χιλ, Επίκουρη (Μον.) Καθηγήτρια  

3. Μαρίνα Παπαδέλλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
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